ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
rok 2014
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 16.1.2014 žádost
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní M. S. ČÚZK
žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 20.1.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala zodpovědět dotazy týkající se etického kodexu zaměstnanců ČÚZK
a pravidel pro posuzování střetu zájmů, konkrétně pak interní zavedení etického kodexu
a pravidel pro posuzování střetu zájmů, přístupnost těchto dokumentů, pro koho jsou
závazná, kdo zodpovídá za revizi, zda jsou zaměstnanci průběžně proškolováni a zda
bylo řešeno porušení pravidel spolu se stručným anonymizovaným popisem případu.
Žadatelce bylo sděleno, že dne 9.5.2012 přijala vláda ČR usnesení č. 331 o Etickém kodexu
úředníků a zaměstnanců veřejné správy, jímž mimo jiné schválila Etický kodex úředníků
a zaměstnanců veřejné správy. Na základě výše uvedeného usnesení vlády bylo přijato
Opatření předsedy, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, ze dne 28.6.2012, č.j. ČÚZK-15198/2012-12 (dále jen „etický
kodex“). Jeho zpracováním a následnou případnou revizí byl pověřen personální odbor ČÚZK.
ČÚZK nevydalo samostatnou interní normu k provedení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, nicméně částečně je tato problematika upravena i v čl. 6 výše
uvedeného etického kodexu. Znění etického kodexu bylo k odpovědi přiloženo. Etický kodex je
zaměstnancům ČÚZK zpřístupněn na vnitřním serveru počítačové sítě. Znění tohoto opatření je
také zveřejněno na internetových stránkách www.cuzk.cz v sekci Resortní předpisy a opatření
a stejně tak je možné do tohoto předpisu nahlédnout v úředních hodinách v sídle ČÚZK. Etický
kodex je platný pro všechny zaměstnance v resortu ČÚZK s účinností od 1.7.2012 a počínaje
tímto datem s ním byli seznámeni všichni stávající zaměstnanci. U nově přijímaných
zaměstnanců pak dochází k seznámení s etickým kodexem v rámci adaptačního procesu
(seznámení je součástí tzv. vstupního vzdělávání úvodního, v rámci něhož jsou nový
zaměstnanci seznamováni se všemi vnitřními předpisy zaměstnavatele). V souladu s plánem
vzdělávání v resortu ČÚZK je každý rok organizován (zpravidla ve spolupráci s nevládní
neziskovou organizací Transparency International – Česká republika, o.p.s.) seminář
k problematice boje proti korupci, jehož součástí je i oblast upravená etickým kodexem. Zároveň
byla žadatelka vyrozuměna, že od účinnosti předpisu nebylo řešeno porušení povinností
stanovených etickým kodexem žádným ze zaměstnanců ČÚZK.

ČÚZK obdržel dne 5.2.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana Mgr. M. K. ČÚZK žádosti částečně vyhověl a požadovanou informaci dne
10.2.2014 poskytl. Ve zbylém byl žadatel vyrozuměn, že by musela být vytvořena nová
informace a zákon o svobodném přístupu k informacím se tak neaplikuje.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace týkající se části, které bylo vyhověno:
Žadatel požadoval informaci o počtu fyzických a právnických osob, které si v období

od 1.1.2014 do 31.1.2014 zažádaly o zřízení služby sledování změn.
Žadateli bylo sděleno, že o tuto služby si v rozhodném období zažádalo celkem 2009 osob,
z toho 1781 fyzických a 228 právnických.

ČÚZK obdržel dne 6.2.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana Mgr. M. D. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
14.2.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se žádostí o náhradu škody ve smyslu zákona
82/1998 Sb., a to za období let 2012 a 2013. Přesněji počet žádostí celkem, počet žádostí,
kterým bylo vyhověno zcela, kterým zčásti a kterým nebylo vyhověno, počet žádostí,
které jsou v řízení, celková výše škody požadovaná v žádostech, celková výše
vyplacených náhrad škod mimo soudní řízení a na základě soudního rozhodnutí,
převažující oblast, do které žádosti směřují. Žadatel se dále dotazoval, zda existuje
manuál či jiný zveřejněný postup pro uplatnění nároku, zda je možné se obrátit
na konkrétního pracovníka, kdo posuzuje žádosti o náhradu škody a zda je řízení
posuzováno podle správního řádu.
Žadateli byly jím požadované informace poskytnuty v tabulce. Zároveň mu bylo sděleno,
že převažující oblast, které se žádosti o náhradu škody týkají, je v rozhodném období činnost
katastrálních úřadů související se správou katastru nemovitostí. ČÚZK nemá vypracován
manuál pro uplatnění nároku na náhradu škody. O žádostech se nevede správní řízení, není
vydáváno rozhodnutí, nicméně i v rámci této agendy je využíváno základních zásad správního
řádu. Vyřizování žádostí o náhradu škody je v kompetenční pravomoci sekretariátu předsedy
(konkrétní zaměstnance, na kterého je možné se obrátit, je Mgr Jarmila Daňková). Každé
vyřízení žádosti o náhradu škody podléhá schválení předsedou ČÚZK.

ČÚZK obdržel dne 13.2.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. M. V. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
17.2.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval poskytnutí metodiky ČÚZK řešící obsahové náležitosti vyjádření
stavebního úřadu a osvědčení ve formě notářského zápisu pro zápis údajů o právních
vztazích a jiných údajů do katastru dle ust. § 5 odst. 4 katastrálního zákona z roku 1992.
Dotaz žadatele byl telefonicky upřesněn a byly mu zaslány Pokyny č. 34 ČÚZK ze dne
23.4.2007, č.j. ČÚZK-77/2007-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě
a zápis změny stavby do katastru nemovitostí v souvislosti se změnou právní úpravy s účinností
od 1.1.2007, ve znění účinném do 31.12.2013. Zároveň byl žadatel vyrozuměn, že s účinností
od 1.1.2014 byly tyto pokyny zrušeny a nahrazeny Pokyny č. 45, které nalezne na internetových
stránkách www.cuzk.cz v části Resortní předpisy a opatření.

ČÚZK obdržel dne 20.2.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. M. E.. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne

24.2.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval poskytnutí zaslání resortních předpisů ČÚZK, konkrétně pak dodatku
č. 3 k pokynům č. 39, č.j. ČÚZK-31387/2012-22, dodatku č. 3 k návodu pro obnovu
katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK-11172/2013-22, a opatření místopředsedy
ze dne 28.11.2013, č.j. ČÚZK-23587/2013-22.
ČÚZK žadateli požadované předpisy zaslal.

ČÚZK obdržel dne 6.3.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana B. M. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 12.3.2014
poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda v období od 1.12.2013 do 18.2.2014 byl
v rámci aplikace Nahlížení do katastru zaznamenán dotaz ohledně nemovitostí ve Vašem
vlastnictví a zda v tomto období byl vyžádán výstup přehled vlastnictví pro jeho osobu
a osobu jeho manželky. Pokud ano, požadoval poskytnutí údajů o takovém přístupu.
ČÚZK žadatele informoval, že internetová aplikace Nahlížení do katastru je zcela volně
přístupná všem uživatelům internetu bez nutnosti registrace, údaje o návštěvnících těchto
webových stránek nejsou ČÚZK uchovávány, a proto není možné je poskytnout. V druhé části
dotazu bylo žadateli sděleno, že v centrální databázi katastru nemovitostí nebyl v uvedeném
období zaznamenán dotaz na přehled nemovitostí v jeho vlastnictví.

ČÚZK obdržel dne 7.3.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana V. Z. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 19.3.2014
poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zodpovězení dotazů ohledně elektronického registru listu vlastnictví
a označení odpovědných osob, postupu úředníků při výkonu veřejné moci, přeměně
bezpodílového spoluvlastnictví manželů na společné jmění manželů a jaká opatření byla
přijata v souvislosti s nesprávnými úředními postupy.
Žadateli bylo sděleno, že správní orgány musí vždy postupovat při výkonu veřejné moci
v souladu se zákonem. Žadatelem zmiňovaný registr neexistuje, proto ani není možné sdělit
odpovědné osoby. Stejně tak byl žadatel vyrozuměn o zákonu č. 91/1998, kterým se mění
a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění
dalších zákonů, který upravuje transformaci bezpodílového spoluvlastnictví manželů na
společné jmění manželů (viz bod 2 přechodných ustanovení). Případná opatření související
s nesprávným úředním postupem jsou vždy přijímána s ohledem na konkrétní případy.

ČÚZK byla dne 18.3.2014 Úřadem vlády České republiky předána žádost o poskytnutí

informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana V. Z. ČÚZK žádosti
vyhověl a požadovanou informaci dne 26.3.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zodpovězení dotazů ohledně zákonnosti postupu orgánů státní správy
zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Žadateli bylo sděleno, že správní orgány musí vždy postupovat při výkonu veřejné moci
v souladu se zákonem. ČÚZK je ústředním správním úřadem státní správy zřízeným na základě
zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, nemá žádný přímo
nadřízený orgán, který by byl pověřen prováděním kontroly zákonnosti jeho postupů. Žadatel byl
zároveň vyrozuměn, že odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
upravuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Žadatel byl také informován, že jím
zmiňovaný elektronický registr listu vlastnictví neexistuje.

ČÚZK obdržel dne 24.3.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od paní V. F. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
28.3.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala informaci ohledně počtu zaměstnanců právního oddělení
katastrálních úřadů v jednotlivých krajích, případně informaci, na koho se má se svým
dotazem obrátit.
Žadatelce bylo sděleno, že katastrální úřady jsou samostatnými účetními jednotkami
a personální otázky jsou zcela v jejich gesci. Žadatelka tedy byla odkázána na každý katastrální
úřad samostatně.

ČÚZK obdržel dne 25.3.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana M. B. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
28.3.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zodpovězení dotazů dle přiloženého dotazníku, který se týkal
funkcionalit dohledového systému využívaných v ČÚZK a počtu zaměstnanců ČÚZK
na konci roku 2009 a v současnosti.
Žadateli bylo sděleno, že k 31.12.2009 byl fyzický stav zaměstnanců ČÚZK 155, přepočtený pak
150,57 zaměstnanců. K datu 28.2.2014 byl u ČÚZK fyzický stav zaměstnanců 162 a přepočtený
za leden až únor 2014 146,22 zaměstnanců. V ČÚZK byly pořízeny licence na dohledový
systém, kdy provoz zajišťují interní zaměstnanci, a zároveň jsou některé oblasti dohledu
zajišťovány na základě samostatného řešení.

ČÚZK obdržel dne 7.5.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana R. P. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 12.5.2014

poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zaslání prezentací a projevů z výroční konference vedoucích
pracovníků resortu ČÚZK konané koncem ledna 2014.
Žadateli byly jím požadované materiály zaslány na kompaktním disku ve formátu PDF.

ČÚZK obdržel dne 21.5.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Mgr. M. F. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne
23.5.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zaslání dokumentu č.j. ČÚZK-05257/2014-15 – Zápis poznámky
a započetí výkonu zástavního práva.
Žadateli byl jím požadovaný dokument zaslán.

ČÚZK obdržel dne 4.7.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od pana J. H. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 17.7.2014
poskytl. Dne 23.7.2014 byla odpověď na žádost doplněna.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace ohledně způsobu stanovení výše úplaty za údaje
poskytované z katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí. Konkrétně pak z jakých vstupních informací ČÚZK vycházel,
jakou metodiku zvolil, jakými výpočty dospěl k výši úplat a jak je zaokrouhloval, jaké
konkrétní náklady sloužily pro určení výše a jaké jsou dosavadní výsledky ve srovnávání
očekávaných příjmů a výdajů a zda je dosahováno zisku nebo ztráty.
Žadateli bylo sděleno, že výše jednotlivých úplat byla do aktuální vyhlášky zcela převzata
z původní vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České
republiky, ve znění platném k 31.12.2013, která byla zrušena zákonem č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Vzhledem k tomu, že se jedná o částky, které dle
dosavadních zkušeností zcela odpovídají zásadě, že celkový příjem z poskytování údajů
nepřesáhne náklady na jejich shromažďování, vytváření, reprodukci a šíření, byla jejich výše
ponechána. V aktuální vyhlášce byly doplněny pouze dvě položky v příloze č. 9 Sledování
změn. Výše úplaty byla stanovena s ohledem na odhadované používání služby a zejména
zájem ČÚZK o její co největší využívání klienty, jelikož se s tím pojí i úspory ve výdajích na
poštovné (viz § 16 odst. 1 poslední věta katastrálního zákona). Povinnost dle § 66 odst. 1
písm. j) katastrálního zákona, aby celkový příjem z poskytování údajů z katastru nepřesahoval
náklady na shromažďování údajů katastru, jejich vytváření, reprodukci a šíření je plněna.
V prvním pololetí letošního roku příjmy z poskytování údajů z katastru v režimu úplat dosáhly
přibližně 79 mil. Kč, přičemž výdaje s tím spojené přibližně 90 mil. Kč. K žádosti o informaci
o zisku příp. ztrátě z činností při poskytování údajů z katastru bylo sděleno, že ČÚZK
a katastrální úřady jsou organizačními složkami státu, které hospodaří podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla), který pracuje odděleně s příjmy (§ 6) a výdaji (§ 7) státního rozpočtu
a nepracuje tak se ziskem ani ztrátou. Celkové výdaje rozpočtu kapitoly činí 2 756 229,971 tis.
Kč. Počet zaměstnanců podílejících se na poskytování údajů za úplatu je 358. Výdaje za jedno
pololetí na jednoho zaměstnance činí přibližně 250 tis. Kč. Z toho plyne částka 89,5 mil. Kč, tedy
cca 90 mil. Kč, jako výdaj související s poskytováním údajů za úplatu. Tento výdaj se člení na
cca 65 mil. Kč za mzdové a související výdaje, cca 18 mil. Kč za ostatní věcné výdaje (zejména
nájem, energii, licence a podpory SW, poštovní služby, kancelářské potřeby) a cca 7 mil. Kč za
programové výdaje (zejména výdaje na informační systémy).

ČÚZK obdržel dne 23.7.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Ing. P. L. ČÚZK podanou žádost rozdělil na dvě části, přičemž
první část informace byla poskytnuta dne 29.7.2014 a v druhé části bylo žádosti zčásti vyhověno
a v části bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, oboje dne 31.7.2014.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval vyplnění přiloženého dotazníku z oblasti řízení informatiky včetně
poskytnutí příslušných dokumentů. Zároveň požadoval přehled veřejných zakázek
zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění za posledních pět let spolu s podrobnějšími
údaji.
V prvé části týkající se seznamu veřejných zakázek byl žadateli sdělen údaj k vyhledání již
zveřejněné
informace,
a
to
konkrétně
odkaz
na
internetové
stránky
www.vestnikverejnychzakazek.cz, kde je možné vyhledávat veřejné zakázky zadané ČÚZK
podle různých parametrů. Je tedy možné zde získat i žadatelem požadovaný přehled včetně
detailnějších informací o jednotlivých zakázkách. V druhé části byl žadateli poskytnut vyplněný
dotazník spolu s příslušnými dokumenty, přičemž o otázkách č. 4, 7, 11 a 18 bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, jelikož zde byl požadován názor ČÚZK na danou problematiku
(srv. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím).

ČÚZK obdržel dne 8.9.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od paní K. L. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl dne
10.9.2014.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala informace ohledně právního oddělení ČÚZK a právního
informačního systému užívaného ČÚZK, přesněji od jaké společnosti je poskytován
a kolik ČÚZK využívá licencí. Dále se dotazovala, na koho je možné se obrátit
s případnou nabídkou právního informačního systému Beck-online.
Žadatelce bylo sděleno, že ČÚZK nemá samostatné právní oddělení. Pozice, na které je
vyžadováno právnické vzdělání, jsou vytvořeny v různých odborech, dle jejich potřebnosti.
Konkrétně se jedná o následující odbory: sekretariát předsedy, personální odbor, odbor kontroly
a dohledu, samostatné oddělení legislativy, odbor řízení územních orgánů a odbor informatiky.
V současné době ČÚZK využívá informační právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer,
a. s., IČ 63077639, se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 -Strašnice,
s neomezenou síťovou multilicencí pro potřeby resortu a 10 jednouživatelskými (single)
licencemi pro potřeby ČÚZK. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, ČÚZK zadal v roce 2013 veřejnou zakázku na poskytovatele
informačního právního systému s účinností od 1.1.2015. Dne 9.12.2013 byla na základě

výsledku tohoto zadávacího řízení podepsána tomu odpovídající smlouva s dodavatelem ATLAS
consulting spol. s r.o., IČ 46578706, se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava - Moravská
Ostrava. Podrobnosti o veřejné zakázce naleznete zde: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz.

ČÚZK obdržel dne 9.9.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od spolku Otevřená GeoInfrastruktura. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou
informaci poskytl dne 15.9.2014.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informace týkající se poskytnutých geodat v roce 2013. Konkrétně pak
jakou částku ČÚZK v roce 2013 získla prodejem geodat, o kolik transakcí řádově šlo,
jakou část tvořili žadatelé ze soukromého sektoru, jaké byly průměrné časové náklady na
zpracování na jedné žádosti a potřebná kvalifikace pracovníků.
Žadateli bylo sděleno, že ČÚZK poskytuje jako geodata výměnný formát vektorové podoby
katastrální mapy (VFK nebo VKM) a rastrovou podobu skenované analogové katastrální mapy
(soubory CIT), a to výhradně v rozsahu převyšující 1 katastrální pracoviště. Menší rozsah údajů
katastru nemovitostí (KN) poskytují jednotlivá katastrální pracoviště. Historické mapy a další
významná geodata poskytuje Zeměměřický úřad. ČÚZK předává údaje KN zákazníkům buď
přímo, nebo prostřednictvím šiřitelů (právnických osob, které mají uzavřeny s ČÚZK smlouvy
o šíření údajů KN).V roce 2013 byla ze strany ČÚZK poskytnuta zákazníkům geodata za 6 025
862,- Kč. Formou smlouvy o šíření byly poskytnuty údaje za 12 471 289,- Kč, tato částka však
zahrnuje i údaje souboru popisných informací, jelikož odděleně nejsou evidována. Geodata
uvedená v bodě a) spadající pod částku 6 025 862, Kč byla poskytnuta na základě 75 žádostí.
Počet transakcí ohledně geodat uskutečněných prostřednictvím smlouvy o šíření není
samostatně evidován. Samospráva a velká část státní správy má geodata k dispozici bezplatně
(srov. vyhlášku č. 358/2013 Sb, o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění).
Z uvedených 75 žádostí pocházela pouze 1 ze státní správy. Průměrné časové náklady na
zpracování jedné žádosti lze odhadnout na 30 minut. V tomto odhadu je započítáno zaevidování
žádosti do interního evidenčního systému, příprava podkladů pro fakturaci, vlastní výdej
předpřipravených dat na medium nebo jejich vystavení na FTP server a zaslání přístupových
údajů zákazníkovi, v případě žádostí o liniová data (povodí, Ředitelství silnic a dálnic) i výběr
příslušných katastrálních území. V tomto čase není zahrnuto vytvoření a kontrola výstupních dat.
Ta se tvoří 1x měsíčně a následně jsou bezúplatně poskytována několika desítkám zákazníků
(od 1.1.2014 jsou uvedená geodata poskytována bezúplatně všem). Tyto časy také nezahrnují
režii ekonomického odboru s fakturací. Kvalifikační požadavky na zaměstnance oddělení výdeje
dat jsou dokončené odborné středoškolské vzdělání technického typu (obvykle zeměměřictví
nebo ekonomie).

ČÚZK obdržel dne 11.9.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana V. K. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl
dne 25.9.2014.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel se dotazoval, zda je konkrétní oprávněný zeměměřický inženýr povinen
dodržovat zákony, zda byla ze strany ČÚZK v letech 2010 až 2014 a v jakém rozsahu
spolu s výsledky kontrola činnosti tohoto inženýra. Další dotazy byly vázány na kladnou
odpověď ohledně kontroly činnosti tohoto inženýra. V neposlední řadě se žadatel
dotazoval, zda jsou úřední osoby ČÚZK povinny dodržovat zákony a jiné právní normy

ČR a EU a zda byla ze strany ČÚZK provedena kontrola u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj v letech 2010 až 2014, v jakém rozsahu a zda došlo ke kontrole
i elektronické podatelny, zda nejsou vymazávána podání občanů (bez přečtení) a zda
nedochází k porušování zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli bylo sděleno, že dle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy
České republiky může každý činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá. Kontrola konkrétního oprávněného zeměměřického inženýra nebyla ze
strany ČÚZK provedena. Úřední osoby ČÚZK jsou povinny dodržovat právní předpisy. Na
katastrálním úřadě pro Liberecký kraj byla veřejnosprávní kontrola provedena v roce 2011
od 19. do 23. září. Popisovaná kontrola provedena nebyla.

ČÚZK obdržel dne 19.9.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od společnosti Strategy One, a.s. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou
informaci poskytl dne 30.9.2014.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala informaci, kolik vozidel vlastnil ČÚZK k 1.1.2014, kolik vozidel
k tomuto datu najímal, kolik vozidel vlastnily podřízené organizace a organizace v rámci
rozpočtových položek ČÚZK k datu 1.1.2014, kolik vozidel tyto organizace k 1.1.2014
najímaly, kolik ekologicky přátelských vozidel vlastnil ČÚZK a kolik jich najímal
k 1.1.2014, kolik ekologicky přátelských vozidel vlastnily podřízené organizace
a organizace v rámci rozpočtových položek ČÚZK a kolik jich najímaly k 1.1.2014.
Žadatelce bylo sděleno, že k 1.1.2014 ČÚZK jako organizační složce státu příslušelo dle zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, hospodařit s 6 vozidly.
Správním úřadům v resortu ČÚZK příslušelo k 1.1.2014 hospodařit s 324 vozidly. K tomuto datu
příslušelo hospodařit ČÚZK s 1 ekologicky přátelským vozidlem a správním úřadům v resortu
ČÚZK s 59 ekologicky přátelskými vozidly. K tomuto datu nebylo ze strany ČÚZK ani ostatních
správních úřadů v resortu ČÚZK najímáno žádné vozidlo.

ČÚZK obdržel dne 6.10.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od společnosti Strategy One, a.s. ČÚZK žádosti vyhověl a požadovanou
informaci poskytl dne 15.10.2014.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala doplňující informace k předchozí odpovědi ve věci vozidel,
s kterými přísluší hospodařit správním úřadům v resortu ČÚZK, konkrétně pak zařazení
vozidel do příslušné skupiny či podskupiny řidičského oprávnění a u ekologicky
přátelských vozidel sdělit, jaký alternativní pohon je využíván. Zároveň požadovala uvést
stáří vozu a počty nejatých kilometrů.
Žadatelce bylo sděleno, že všechna vozidla, se kterými přísluší ČÚZK hospodařit, jsou
ve skupině B. K 30.9.2014 byl stav vozidel následující: vozidlo 1 je rok výroby 2002, najeto 197
803 km, vozidlo 2 je rok výroby 2003, najeto 163 900 km, vozidlo 3 je rok výroby 2006, najeto
283 868 km, vozidlo 4 je rok výroby 2007, najeto 73 482 km, vozidlo 5 je rok výroby 2009, najeto
145 660 km, vozidlo 6 je rok výroby 2012, najeto 94 952 km. Z celkového počtu 324 vozidel
v resortu ČÚZK je jich 320 ve skupině B a 4 vozidla ve skupině C. Všech 59 ekologicky
přátelských vozidel v resortu ČÚZK (tedy včetně vozidla na ČÚZK) je ve skupině B. Ekologicky

přátelská vozidla jsou nakupována od roku 2009 a v jednotlivých letech byl nakoupen
následující počet vozidel: v roce 2009 zakoupeno 26 vozidel, v roce 2010 zakoupeno 1 vozidlo,
v roce 2011 zakoupeno 6 vozidel, v roce 2012 zakoupeno 23 vozidel, v roce 2013 zakoupena 3
vozidla. V případě vozidla, se kterým je příslušný hospodařit ČÚZK, bylo sděleno, že rok
pořízení je 2012 a k datu 30.9.2014 mělo najeto 94 952 km. Stáří vozidel a počty najetých
kilometrů u jednotlivých vozidel v ostatních úřadech ČÚZK nebylo možné sdělit, jelikož těmito
informacemi ČÚZK nedisponuje a není dána jeho působnost. V souladu s § 14 odst. 5 písm. c)
zákona o svobodném přístupu k informacím byla v této části žádost odložena a žadatelka byla
odkázána na konkrétní úřady.

ČÚZK obdržel dne 14.10.2014 3 žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana Ing. R. P. ČÚZK všem žádostem vyhověl a požadované
informace dne 24.10.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnutých
informací:
Žadatel požadoval zaslání kopie odpovědi ČÚZK ze dne 28.5.2013, č.j. ČÚZK-10412/201311, týkající se rozkladových řízení ČÚZK spolu s doplněním členů jednotlivých
rozkladových komis. Dále požadoval zasláni kopie odpovědi ČÚZK ze dne 18.3.2013,
č.j. ČÚZK-05210/2013-11, týkající se žádostí o náhradu škody ve smyslu zákona č. 82/1998
Sb. za období let 1998-2013 a doplnění názvů advokátních kanceláří, které ČÚZK v této
věci zastupovaly. V poslední žádosti žadatel požadoval zaslání kopie odpovědi ČÚZK
ze dne 14.2.2014, č.j. ČÚZK-02938/2014-11.
Žadateli bylo jím požadované zasláno. Zároveň mu byla poskytnuta tabulka s přehledem členů
jednotlivých rozkladových komis v letech 2007 – 2012 a také mu bylo sděleno, že ĆÚZK
v případě agendy náhrad škod nevyužívá služeb advokátních kanceláří.

ČÚZK obdržel dne 2.11.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana J. B. ČÚZK všem žádostem vyhověl a požadovanou informaci
dne 4.11.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel žádal informace o průběhu výběrového řízení projektu Digitalizace katastrálních
map.
Žadateli bylo sděleno, že digitalizace katastrálních map znamená převod katastrální mapy do
digitální podoby. Tento úkol zajišťují katastrální úřady. Jde o proces postupný, k 31.10.2014
byla mapa v digitální podobě v 10 875 katastrálních území, což je 83,0 % jejich celkového
počtu. Dokončení digitalizace katastrálních map se předpokládá do konce roku 2017, s výjimkou
území s nedokončeným přídělovým či scelovacím řízením. ČÚZK nevyhlásil v souladu
s digitalizací katastrálních map žádnou veřejnou zakázku ani jiné výběrové řízení. Žadatel byl
s žádostí o informace o veřejných zakázkách souvisejících s digitalizací katastrálních map
odkázán na jednotlivé katastrální úřady, které jsou povinnými osobami ve smyslu zákona.

ČÚZK obdržel dne 17.12.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana J. B. ČÚZK všem žádostem vyhověl a požadovanou informaci dne
29.12.2014 poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel žádal zaslání formuláře pro zápis účastníka řízení dle čl. 15 odst. 8 Jednacího řádu
katastrálního úřadu ze dne 27.6.2014, ČÚZK-10162/2014-22.
Žadateli bylo vysvětleno, že jednací řád katastrálního úřadu podrobně upravuje postup
katastrálního úřadu při řízení o podáních týkajících se výkonu státní správy na úseku katastru
nemovitostí a zeměměřictví. Žadatelem uvedený čl. 15 Jednacího řádu katastrálního úřadu
stanoví postup při vyznačení plomby (právní vztahy jsou dotčeny změnou). Formulář zmiňovaný
v tomto ustanovení je formulářem v informačním systému katastru nemovitostí, který vyplňuje
pracovník katastrálního úřadu. Jinak řečeno, jedná se o funkcionalitu počítačového programu
sloužícího k vedení a správě katastru nemovitostí, nikoliv o samostatný formulář v původním
slova smyslu. Žadatel byl zároveň informován, že pokud žádá, aby mu katastrální úřad zaslal
informaci o vyznačení plomby ve smyslu tohoto ustanovení také elektronicky na eMailovou
adresu nebo formou SMS, je nutné při konkrétním vkladovém řízení v bodě III. formuláře návrhu
na vklad do katastru nemovitostí tuto možnost zvolit.

ČÚZK obdržel dne 22.12.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana J. C. ČÚZK všem žádostem vyhověl a požadovanou informaci
dne 5.1.2015 poskytl, přičemž v části byla žádost vzata zpět.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval sdělení informace, s kterými osobami má ČÚZK uzavřenu smlouvu
o šíření dat katastru nemovitostí, a zaslání těchto smluv v elektronické podobě.
Žadateli bylo sděleno, že smlouvy o šíření dat katastru nemovitostí lze rozdělit na dvě skupiny.
První jsou smlouvy o šíření dat v elektronické podobě, kterých je v současné době uzavřeno 22.
Druhou skupinou jsou smlouvy o šíření údajů dálkového přístupu, které jsou v současné době
uzavřeny 4. V souvislosti s účinností nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
a souvisejících předpisů (účinnost 1.1.2014) přestaly být smlouvy o šíření uzavírány a dle § 23
vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů katastru nemovitostí, ČÚZK poskytuje toliko
souhlas s šířením. Přehled osob, s kterými má ČÚZK uzavřenu smlouvu dle zákonné úpravy před
1.1.2014, byl žadateli poskytnut v samostatné tabulce. Žadateli byly poskytnuty elektronické
verze smluv před podepsáním smlouvy ve formátu PDF, přičemž byl vyzván k úhradě dle § 17
zákona, pokud by požadoval kopie uzavřených smluv. Žadatel vzal dne 5.1.2015 v této části svou
žádost zpět.

